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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide 
kehtestamiseks loomses toidus ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2377/90
(KOM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0194);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artiklit 37 ja artikli 152 lõike 4 
punkti b, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0113/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja
artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 152 
lõike 4 punkti b,

Selgitus

Kaheks õiguslikuks aluseks on piisav põhjendus vaid see, kui üks õigusakti kahest eesmärgist 
ei ole teise suhtes sekundaarne. Antud juhul domineerib selgelt rahvatervise eesmärk (vt 
põhjendust 26), mistõttu artikkel 37 ei ole oluline, vaid on õigusliku alusena koguni üleliigne.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5

(5) Võttes arvesse 2004. aastal komisjoni 
korraldatud avaliku konsultatsiooni 
tulemusi ja komisjoni hinnangut saadud 
kogemustele, on osutunud vajalikuks 
muuta jääkide piirnormide kehtestamise 
korda, kuid samal ajal säilitada kõnealuste 
piirnormide kehtestamise üldine süsteem. 

(5) Võttes arvesse Euroopa Parlamendi 3. 
mai 2001. aasta resolutsiooni 
veterinaarravimite kättesaadavuse kohta1,
2004. aastal komisjoni korraldatud avaliku 
konsultatsiooni tulemusi ja komisjoni 
hinnangut saadud kogemustele, on 
osutunud vajalikuks muuta jääkide 
piirnormide kehtestamise korda, kuid 
samal ajal säilitada kõnealuste piirnormide 
kehtestamise üldine süsteem.
1 EÜT C 27 E, 31.1.2002, lk 80.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise 
kontrollimise tagamiseks, on sätestatud 
Euroopa Ühenduses järgitavad toidu 
kontrollimise üldeeskirjad ning kõnealuse 
valdkonna mõisted. On asjakohane 
kohaldada kõnealuseid mõisteid jääkide 
piirnorme käsitlevates õigusaktides.

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide 
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise 
kontrollimise tagamiseks, on sätestatud 
Euroopa Ühenduses järgitavad toidu 
kontrollimise üldeeskirjad ning kõnealuse 
valdkonna mõisted. On asjakohane 
kohaldada kõnealuseid mõisteid jääkide 
piirnorme käsitlevates õigusaktides.
Esmatähtsaks tuleks pidada keelatud 
ainete kasutamise tuvastamist ning osa 
proove tuleks valida vastavalt 
riskianalüüsi põhimõtetele.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõige 2

2. Teadusliku riskihindamise ja 
riskijuhtimisealaste soovituste eesmärk on 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, kindlustades samal ajal ka, et 
sobivate veterinaarravimite kättesaamatus 
ei mõjutaks negatiivselt inimeste ja 

2. Teadusliku riskihindamise ja 
riskijuhtimisealaste soovituste eesmärk on 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, kindlustades samal ajal ka, et 
sobivate veterinaarravimite kättesaamatus 
ei mõjutaks negatiivselt inimeste ja
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loomade tervist ning loomade heaolu. loomade tervist ning loomade heaolu. 
Kõnealustes soovitustes tuleks 
koostööavalduste abil võtta arvesse 
Euroopa Toiduohutusameti asjakohaseid 
teaduslikke leide.

Muudatusettepanek 5
Artikli 7 punkt c

(c) kui veterinaarravimites sisalduva 
farmakoloogilise toimeaine suhtes, mida 
on leitud teatavast loomsest toiduainest,
tuleks kehtestada jääkide piirnorm või 
ajutine jääkide piirnorm, siis tuleb kindlaks 
teha, milline peaks olema piirnormi suurus 
ja vajaduse korral ka asjaomase aine 
kasutamise tingimused või piirangud; 

(c) kui veterinaarravimites sisalduva 
farmakoloogilise toimeaine suhtes tuleks 
kehtestada jääkide piirnorm või ajutine 
jääkide piirnorm, siis tuleb kindlaks teha, 
milline peaks olema piirnormi suurus ja 
vajaduse korral ka asjaomase aine 
kasutamise tingimused või piirangud; 

Selgitus

Tuleks ebavajalikuna välja jätta. Väljajätmine ei mõjuta mingil viisil teksti sisu.

Muudatusettepanek 6
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

Kuus kuud on nominaalne keeluaeg 
sellistele veterinaarravimitele, mille puhul 
ei ole kehtestatud jääkide piirnormi 
hobuslastele, mida ei hõlma määruse 
(EMÜ) nr 2377/90 IV lisa või käesoleva 
määruse artikli 13 lõige 2, mida 
kasutatakse ravimi pakendi teabelehel ette 
nägemata otstarbel ja nn 
kaskaadpõhimõtte sätete alusel, ning mida 
ei manustata veenisiseselt ega naha alla. 

Selgitus

Hobuslastele kehtivaid jääkide piirnormide sätteid tuleks kiiresti tõhustada, et kaitsta 
loomade tervist ja heaolu, jättes nad aga edasi toiduahelasse tarbijaid ohustamata. Hobuslasi 
tuleks ravida parimaga, mida tänapäeva teadus võimaldab. Vastastikuse eksperdihinnangu 
saanud teadustöödest selgub, et jääke ei esine lihaskoes nt kuus kuud pärast ravimi 
manustamist suu kaudu või veenisiseselt, mistõttu ajaline kindlusvaru on suur. 
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Muudatusettepanek 7
Artikli 7 lõige 1 b (uus)

Kuus kuud on nominaalne keeluaeg 
selliseid farmakoloogilisi toimeaineid 
sisaldavatele farmaatsiatoodetele, mis ei 
kuulu hobuslastele oluliste või lubatud 
ainete nimekirja ning mida ei manustata 
lihase- või veenisiseselt. 

Selgitus

Hobuslastele kehtivaid jääkide piirnormide sätteid tuleks kiiresti tõhustada, et kaitsta 
loomade tervist ja heaolu, jättes nad aga edasi toiduahelasse tarbijaid ohustamata. Hobuslasi 
tuleks ravida parimaga, mida tänapäeva teadus võimaldab. Vastastikuse eksperdihinnangu 
saanud teadustöödest selgub, et jääke ei esine lihaskoes nt kuus kuud pärast ravimi 
manustamist suu kaudu või veenisiseselt, mistõttu ajaline kindlusvaru on suur. 

Muudatusettepanek 8
Artikli 8 lõige 2

2. Ravimihindamisamet tagab, et 
veterinaarravimite komitee arvamus 
esitatakse 210 päeva jooksul pärast kehtiva 
taotluse kättesaamist vastavalt artiklile 3 ja 
käesoleva artikli lõikele 1. Kui
ravimihindamisamet nõuab, et asjaomase 
aine kohta esitataks konkreetse 
ajavahemiku jooksul lisateavet, siis 
pikendatakse kõnealust tähtaega ajani, mil 
nõutud lisateave on esitatud. 

2. Ravimihindamisamet tagab, et 
veterinaarravimite komitee arvamus 
esitatakse 210 päeva jooksul pärast kehtiva 
taotluse kättesaamist vastavalt artiklile 3 ja 
käesoleva artikli lõikele 1. Juhul kui
ravimihindamisamet nõuab, et asjaomase 
aine kohta esitataks konkreetse 
ajavahemiku jooksul lisateavet, siis 
pikendatakse kõnealust tähtaega ajani, mil 
nõutud lisateave on esitatud. 

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse teksti.

Muudatusettepanek 9
Artikli 12 lõike 2 esimene lõik

2. Komisjon võtab pärast 
ravimihindamisametiga konsulteerimist 
vastu teatavas toiduaines esinevate jääkide 
piirnormi kasutamise eeskirjad mõne muu 
samalt loomaliigilt pärit toiduaine puhul 
või ühe või mitme liigi suhtes kehtestatud 

2. Komisjon võtab pärast 
ravimihindamisameti ja huvitatud pooltega
konsulteerimist vastu teatavas toiduaines 
esinevate jääkide piirnormi kasutamise 
eeskirjad mõne muu samalt loomaliigilt 
pärit toiduaine puhul või ühe või mitme 
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piirnormi kasutamise eeskirjad teiste 
liikide puhul, nagu on osutatud artiklis 5. 
Kõnealustes eeskirjades täpsustatakse, 
kuidas ja millistel asjaoludel võib teatavas 
toiduaines või ühes või mitmes loomaliigis 
esinevaid jääke käsitlevate teadusuuringute 
tulemusi kasutada muude toiduainete või 
teiste liikide jääkide piirnormi 
kehtestamiseks.

liigi suhtes kehtestatud piirnormi 
kasutamise eeskirjad teiste liikide puhul, 
nagu on osutatud artiklis 5. Kõnealustes 
eeskirjades täpsustatakse, kuidas ja 
millistel asjaoludel võib teatavas toiduaines 
või ühes või mitmes loomaliigis esinevaid 
jääke käsitlevate teadusuuringute tulemusi 
kasutada muude toiduainete või teiste 
liikide jääkide piirnormi kehtestamiseks.

Selgitus

Konsulteerimine sidusrühmadega on osa komisjoni parema õigusloome poliitika 
tavapraktikast.

Muudatusettepanek 10
Artikli 13 lõige 3

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt ühenduse 
poolthäälele veterinaarravimis 
kasutamiseks mõeldud farmakoloogilise 
toimeaine jääkide piirnormi kehtestamise 
suhtes Codex Alimentariuses. Viimasel 
juhul ei ole ravimihindamisameti täiendav 
hinnang vajalik. 

3. Jääkide piirnorm sätestatakse, juhul kui 
seda peetakse inimeste tervise kaitsmise 
seisukohast vajalikuks, vastavalt artikli 4, 9 
või 10 kohasele ravimihindamisameti 
arvamusele või vastavalt Codex 
Alimentariuse juures asuva ühenduse 
delegatsiooni poolthäälele 
veterinaarravimis kasutamiseks mõeldud 
farmakoloogilise toimeaine jääkide 
piirnormi kehtestamise suhtes. Viimasel 
juhul ei ole ravimihindamisameti täiendav 
hinnang vajalik.

Selgitus
Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse teksti. 

Muudatusettepanek 11
Artikli 13 lõike 4 esimene lõik

4. Juhul kui teadusinfo on puudulik, võib 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestada ajutise jääkide piirnormi, 
tingimusel et ei ole alust eeldada, et 
asjaomase toimeaine jäägid kujutaksid 
nende kavandataval tasemel ohtu inimeste 
tervisele.

4. Juhul kui teadusinfo on puudulik, võib 
farmakoloogilise toimeaine suhtes 
kehtestada ajutise jääkide piirnormi, 
tingimusel et ei ole alust eeldada, et 
asjaomase toimeaine jäägid kujutaksid 
nende kavandataval tasemel riski inimeste 
tervisele.
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Selgitus

„Risk” on asjakohasem sõnastus; käesoleva muudatusettepaneku vastuvõtmisel tuleb seda 
kohaldada kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek 12
Artikli 13 lõike 6 punkt a

kui farmakoloogilise toimeaine mis tahes 
kasutamine toidulooma puhul ohustab
inimeste tervist;

(a) kui farmakoloogilise toimeaine mis 
tahes kasutamine toidulooma puhul 
kujutab riski inimeste tervisele;

Selgitus

Vaata artikli 13 lõike 4 esimese lõigu muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 13
Artikli 14 lõike 1 esimene lõik

1. Komisjon koostab artiklis 13 sätestatud 
liigituse kohaldamiseks määruse eelnõu 30 
päeva jooksul pärast artiklis 4, artikli 9 
lõikes 1 või artiklis 10 nimetatud 
ravimihindamisameti arvamuse 
kättesaamist. Komisjon koostab määruse 
eelnõu ka 30 päeva jooksul pärast seda, kui 
ühendus on artikli 13 lõike 3 kohaselt 
hääletanud Codex Alimentariuses jääkide 
piirnormide kehtestamise poolt. 

1. Komisjon koostab artiklis 13 sätestatud 
liigituse kohaldamiseks määruse eelnõu 30 
päeva jooksul pärast artiklis 4, artikli 9 
lõikes 1 või artiklis 10 nimetatud 
ravimihindamisameti arvamuse 
kättesaamist. Komisjon koostab määruse 
eelnõu ka 30 päeva jooksul pärast seda, kui 
Codex Alimentariuse juures asuv 
ühenduse delegatsioon on artikli 13 lõike 
3 kohaselt hääletanud jääkide piirnormide 
kehtestamise poolt.

Selgitus
Vaata artikli 13 lõike 3 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 14
Artikkel 15

Ravimihindamisamet arutab jääkide 
laboratoorsete analüüsidega tegelevate 
komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 882/2004 
kohaselt määratud ühenduse 
referentlaboratooriumidega sobivate 
analüüsimeetodite üle, mida rakendatakse 
jääkide avastamiseks sellistes 

Ravimihindamisamet arutab jääkide 
laboratoorsete analüüsidega tegelevate 
komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 882/2004 
kohaselt määratud ühenduse 
referentlaboratooriumidega ühtlustatud 
proovivõtuks sobivate analüüsimeetodite 
üle, mida rakendatakse jääkide
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farmakoloogilistes toimeainetes, mille 
suhtes on kehtestatud jääkide piirnormid 
vastavalt artiklile 13. Ravimihindamisamet 
edastab määruse (EÜ) nr 882/2004 
kohaselt määratud ühenduse ja 
liikmesriikide referentlaboratooriumitele 
kõnealused meetodid.

avastamiseks sellistes farmakoloogilistes 
toimeainetes, mille suhtes on kehtestatud 
jääkide piirnormid vastavalt artiklile 13. 
Ravimihindamisamet edastab määruse 
(EÜ) nr 882/2004 kohaselt määratud 
ühenduse ja liikmesriikide 
referentlaboratooriumitele kõnealused 
meetodid.

Muudatusettepanek 15
Artikli 17 lõike 1 kolmas lõik

Kontrollväärtused vaadatakse 
korrapäraselt läbi, pidades silmas tehnika 
arengut.

Kontrollväärtused vaadatakse läbi, pidades 
silmas inimeste tervise kaitset ja 
toiduahelat käsitlevaid mis tahes uusi 
andmeid.

Selgitus

Käesoleva määruse esmaseks eesmärgiks peaks olema inimeste tervise kaitse ja toiduahel, 
mitte analüütiline progress. 

Muudatusettepanek 16
Artikli 18 lõike 3 esimene lõik

3. Riski hindamisel võetakse arvesse 
eeskirju, mille komisjon võtab vastu pärast 
konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga.

3. Riski hindamisel võetakse arvesse 
teadusmeetodeid hõlmavaid eeskirju, mille 
komisjon võtab vastu pärast 
konsulteerimist Euroopa 
Toiduohutusametiga.

Selgitus

Riskianalüüs, mille eest vastutab Euroopa Toiduohutusamet, puudutab teaduslikke arvamusi, 
meetodeid ja menetlusi. Jääb ebaselgeks, mida mõeldaks eeskirjade all. 

Muudatusettepanek 17
Artikkel 22 a (uus)

Artikkel 22 a
Aruanne Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule
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1. Komisjon esitab hiljemalt viie aasta 
jooksul pärast määruse jõustumist 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
2. Aruandes vaadatakse eelkõige üle 
käesoleva määruse rakendamisest saadud 
kogemused.
3. Vajaduse korral lisatakse aruandele 
asjakohased ettepanekud.
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SELETUSKIRI

Veterinaarravimitest, mida kasutatakse nende loomade raviks ja heaoluks, kes on määratud 
inimtoiduks, võivad kõnealustesse toiduloomadesse jääda jäägid.1 Rahvatervise ja 
tarbijaohutuse tagamiseks tuleb viia läbi riskianalüüs2, et hinnata kõikide loomsetes saadustes 
sisalduvate farmakoloogiliste toimeainete jääkide ohutuse taset.3 Kehtivas nõukogu määruses 
2377/90 sätestatakse, et kõikide selliste toimeainete puhul tuleb vajaduse korral määrata 
kindlaks jääkide piirnormid. 

Komisjoni ettepanekus tunnistada kehtetuks määrus 2377/90 püütakse lahendada kehtivate 
õigusaktide kohaldamisel tekkinud probleeme. Selles esildati väga vajalikke alternatiivseid 
võimalusi tarbijate kõrgetasemeliseks kaitseks, kindlustades ühtlasi veterinaarravimite jätkuva 
kättesaadavuse ja tootearendustegevuse Euroopa turu jaoks ning hästi toimiva loomse toiduga 
kauplemise nii ühenduse piires kui ka sellest väljaspool. Inimeste tervise kaitseks kui ülimaks 
eesmärgiks on vaja ühtlasemat lähenemisviisi riskianalüüsile ja nende farmakoloogiliste 
toimeainete jääkide kontrollile, mis võivad sisalduda Euroopa Liidus toodetud või liitu 
imporditud toidus. 

Probleemid jääkide piirnorme kehtestavate kehtivate õigusaktidega:

Komisjon juhib õigusega tähelepanu tõsiasjale, et kehtivate õigusaktide tõttu on 
veterinaarravimite kättesaadavus halvenenud „sel määral, et on hakanud avaldama kahjulikku 
mõju inimeste ja loomade tervisele ning loomade heaolule”. Euroopa Ravimiameti (EMEA) 
veterinaarravimite komitee (CVMP) nõustub, et loomade raviks ja heaoluks ei ole piisavalt 
erinevaid ravimeid. Eriti murettekitav on see teatava väikesemahulise kasutuse ja väiksemate 
loomaliikide, näiteks lammaste ja hobuste, mesilaste ja kalade puhul. Selle tagajärjel valitseb 
heakskiidetud ravimite suur vaegus ning üha enam kasutatakse ravimeid otstarbel, mida 
pakendi teabelehel ette ei nähta, ja seega ohustatakse tulemuslikku jääkide kontrolli, 
mõjutades oluliselt tarbijaohutust. Samuti tunnevad veterinaarid tõsist muret, et teraapiline 
tühimik aina laieneb, kuna olulised ained vähenevad, mistõttu riskitakse lisaks ka loomade 
tervise ja heaoluga, ohustades ühtlasi inimeste toiduahelasse kuuluvate loomsete valkude 
ohutuid varusid.

Muud määrusega 2377/90 seonduvad probleemid:

 Rahvusvahelisi standardeid, mida toetab ka EL, ei ole võimalik Euroopa Ravimiameti 
uue teadusliku hindamiseta ühenduse õigusaktidesse lülitada.

 Liikmesriikide kontrollitalituste käsutuses ei ole eelkõige kolmandatest riikidest pärit 
toidus avastatud ainete kontrollväärtusi.

 Kehtivaid õigusakte on raske järgida.

                                               
1 Kavandatavas jääkide piirnormide menetluste läbivaatamist käsitlevas ja kehtetuks tunnistamise määruses 
määratletakse toiduloomi kui loomi, “keda aretatakse, kasvatatakse, peetakse ja tapetakse või kellelt kogutakse 
saaki spetsiaalselt toidu tootmise eesmärgil”.
2 Riskianalüüs on teaduslik lähenemisviis; selle eesmärk on hinnata toidust tulenevate ohtude teadaolevalt või 
potentsiaalselt kahjulikku mõju tervisele, antud juhul inimese kokkupuutel veterinaarravimijääkidega. 
3 Kooskõlas kehtiva õigusaktiga, nõukogu määrusega EMÜ nr 2377/90.
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Pakutud lahendus:

Ettepanekus tunnistada kehtetuks määrus 2377/90 likvideeritakse praeguse olukorra 
puudujääke, muutes jääkide piirnormide kehtivat õiguslikku raamistikku, jättes aga samaks 
jääkide piirnormide kehtestamise üldsüsteemi, mis põhineb teaduslikul hindamisel. Peamised 
esildatud muudatused on järgmised:

 muuta ekstrapoleerimise1 võimaluste hindamine üldise teadusliku hindamise 
kohustuslikuks osaks ning luua seaduslik alus, et komisjon saaks sätestada 
ekstrapoleerimise rakendamise põhimõtted. Sellega edendataks väiksemate 
toiduloomade ravimite väljatöötamist ning vähendataks ohtu rahvatervisele, mis tuleneb 
ravimite pakendi teabelehel märkimata kasutusviisist. Samuti vähendataks nii uute 
ravimite väljatöötamiskulusid, kuid ei muudetaks rahvatervise praegust kõrget 
ohutusvaru.

 muuta kohustuslikuks ühenduse õigusaktide kohandamine, et hõlmata ELi toetusel 
Codex Alimentariuses2 kehtestatud jääkide piirnormid, vähendades seega ebavajalikke 
lisahindamisi. 

 luua konkreetne õiguslik raamistik, et kehtestada eelkõige kontrollimise eesmärgil ja 
importtoidu jaoks selliste farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid, mille 
veterinaarravimina kasutamist ei kavatseta lubada. Selle saavutamiseks tagatakse 
ettepanekus, et nõutavad tulemuslikkuse miinimummäärad3 (eksperdiabil põhinevad 
kontrollivahendid, mida kasutatakse kontrollväärtustena piiriinspektsioonis) põhinevad 
usaldatavamal õiguslikul alusel, parendades seega tarbijakaitset ja ühtse turu toimimist.

 muuta artiklite järjekorda loogilisemaks, eristades eelkõige riskihindamist ja 
riskijuhtimist käsitlevaid sätteid, täitmaks nn parema õigusloome eesmärki.

 koondada esildatud määrusesse erinevate ainetega seotud eeskirjad (jääkide 
piirnormide, kasutustingimuste, keeldude kohta), mis on praegu kehtiva määruse neljas 
erinevas lisas – jällegi osa paremast õigusloomest ja lihtsustamisest.

Vaatamata käest lastud võimalusele koondada asjaomaseid kehtivaid õigusakte veel rohkem 
tunnen ma väga suurt heameelt esildatud lahenduse üle, millega tagatakse inimeste tervise 
parem kaitse ja veterinaarravimite suurem kättesaadavus, pidades seda jääkide piirnormide 
kehtestamise praeguse süsteemi kauaoodatud parenduseks. Esitatud muudatusettepanekud on 
põhiliselt selgitavad, nende eesmärk ei ole komisjoni ettepanekut oluliselt muuta.

                                               
1 Teatavatel tingimustel rakendatakse ühe või mitme loomaliigi jaoks kindlaks määratud ainejääkide piirnorme 
teiste liikide puhul, ilma põhiteadusuuringuid dubleerimata. Näiteks toit  toit: lambalihas  lambaneer ning 
loomaliik  loomaliik: lammas  kits.
2 ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Codex 
Alimentariuse komisjon töötab välja toidustandardeid, suuniseid ja nendega seonduvaid tekste, nt FAO/WHO 
toidu standardimise ühisprogrammi tegevusjuhiseid. 
3 Nõutav tulemuslikkuse miinimummäär võeti esmakordselt kasutusele komisjoni otsusega 2005/34/EÜ, millega 
kehtestatakse ühtlustatud standardid teatavate jääkide olemasolu kontrolliks kolmandatest riikidest imporditud 
loomsetes saadustes. 
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